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L 211
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EUretlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale
fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det
midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).
Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Udkast) Program for ekspertmøde om L 211 torsdag den 6. maj 2021
kl. 11.15, jf. punkt 3 på dagsordenen for udvalgsmødet

Kl. 11.15

Velkomst ved udvalgsformand Bjørn Brandenborg (S)

Kl. 11.15 – 11.25

Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef, DI

Kl. 11.25 – 11.35

Lene Schønebeck, skattechef, Finans Danmark

11.35 – 11.45

Michael Møller, professor, CBS

11.45 – 12.00

Spørgsmål og svar

12.00

Afslutning ved udvalgsformand Bjørn Brandenborg (S)

De anførte tidspunkter er med forbehold for afstemningerne i Salen.
Ekspertmødet foregår fysisk og via Microsoft Teams.
Embedsmænd fra Skatteministeriet og fra oplægsholdernes organisationer er inviteret til at overvære ekspertmødet over Microsoft Teams.
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Baggrund og formål
Med lovforslag nr. L 211 (Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og
forskellige andre love), der blev fremsat den 14. april 2021, stiller regeringen forslag om at ændre beskatning af danske investeringsforeninger. Baggrunden for
ændringen er et ønske om at foretage en EU-retlig tilpasning af de danske skatteregler: Efter de nuværende regler betaler danske minimumsbeskattede investeringsinstitutter ikke kildeskat af udbytter fra danske selskaber, men det gør udenlandske minimumsbeskattede investeringsinstitutter. Med lovforslaget lægger regeringen op til at løse problemet ved at ophæve de danske foreningers skattefrihed.
Skatteudvalget ønsker ar belyse konsekvenserne af regeringens forslag samt afdække mulighederne for at gå andre veje.
Kort om de enkelte oplægsholdere
Skattepolitisk chef i Dansk Industri Jacob Bræstrup vil komme ind på, hvorledes
kildeskatten på udbytter fra danske selskaber påvirker danske selskabers adgang
til kapital. Dansk Industri vil præsentere deres forslag om at ophæve kildeskatten
på udbytter fra danske aktier til udenlandske institutionelle investorer som en alternativ løsningsmodel.
Skattechef hos Finans Danmark Lene Schønebeck vil beskrive konsekvenserne af
L 211 for investorerne i minimumsbeskattede investeringsforeninger og præsentere
løsningsforslag, som kan kompensere investorerne for dobbeltbeskatningen.
Professor ved CBS Michael Møller vil se på størrelsesordenen af den foreslåede
ændring af beskatning af danske investeringsforeninger og på de forventede virkninger dels på brugen af investeringsforening kontra direkte investering, dels på
brugen af investering i investeringsforeninger med globale aktier kontra danske
aktier.
Med venlig hilsen
Tina Grønlund,
udvalgssekretær
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